
Mérnöki szerepvállalás Pakson
– közös érdekek, közös felelősség

A paksi blokkok üzemidejének meghosszabbítása és a kapaci
tás fenn tartási projekt előkészítése ráirányította a figyelmet a 
nukleáris energetika jövőjére hazánkban. A Mérnök Újság jelen 
számának Fókusz rovatában közreadott írásokkal a téma iránt 
érdeklődőket kívánjuk tájékoztatni fontosnak, illetve érdekesnek 
vélt szempontok alapján.
A helyzet azonban többet kíván, mint érdeklődést és tájékozta
tást. 
Folyik a szerződések előkészítése és a projekt sikerét elősegítő 
jogszabályi környezet kialakítása. A szakpolitikai stratégiákból, el
képzelésekből valóság lesz. A Magyar Mérnöki Kamara számos 
csatornán felhívta az illetékes misztériumok és a kormánybiztos 
figyelmét arra, hogy meg kell teremteni a magyar mérnöki részvé
tel szabályozott feltételeit. A szabályozottság egyrészt azt jelenti, 
hogy minden résztvevő (engedélyes hatóságok, fő és alvállalko
zók, maguk a mérnökök) tisztában lehessenek a szakmagyakor
lás feltételeivel ezen a különleges képzettségeket és képessége
ket igénylő területen, másrészt azt, hogy melyek azok a szakmai 
különlegességek, amelyeket a nukleáris energetika igényel. 
Rámutattunk arra, hogy a hatályos jogszabályi környezet, min
denekelőtt a jogosultságok rendszere hol módosítandó, továbbá 
koncepciókat dolgoztunk ki a mérnökök felkészítésére, tovább
képzésére. Meggyőződésünk, hogy a kamara ezzel tud hozzá
járulni a Pakson üzemelő blokkok biztonsága és kiemelkedő 
üzemi teljesítménye fenntartásához, valamint ahhoz, hogy az új 
blokkok a biztonsági elvárásoknak megfelelően, határidőre, a 
költségkereteken belül, kiváló minőségben épüljenek meg. Így 
szolgálnánk a hazai beszállítás és a hazai mérnökség részvételé
nek maximálását is. 
Az MMK által minősített, jogosított és a továbbképzési progra
mokkal felkészített mérnökök készek arra, hogy etikusan, a mi

nőség és a nukleáris biztonság iránt elkötelezetten, felelősen ve
gyenek részt a hazai nukleáris energetika alakításában. Készek 
arra, hogy meglévő tudásuk és gyakorlatuk mellé megszerezzék 
a részvételhez szükséges sajátos ismereteket. A mérnökség tá
mogatása elengedhetetlen a projektek sikeréhez és társadalmi 
elfogadásához.
A kamara kezdeményezéseinek fogadtatásáról a visszajelzések 
nem egyértelműen biztatóak. Hiányoljuk a konzultációkat javasla
tainkról és általában a mérnöki tevékenységeket illető jogszabály
változásokról, továbbá a mérnökök továbbképzéséről. Az Ország
gyűlés tárgysorozatba vette a Paksi Atomerőmű kapacitásának 
fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kap
csolatos egyes törvények módosításáról szóló T/2250. számú 
törvényjavaslatot. A javaslat szerint a tervező és szakértő mér
nököknek a beruházással kapcsolatos jogosultságait kivennék a 
kamara hatásköréből és az Országos Atomenergia Hivatalhoz te
lepítenék. Elismerve az OAH kitüntetett szerepét a nukleáris biz
tonságot illetően, járható útként az együttműködést javasoljuk: 
a kamara működő, közhiteles nyilvántartására, minősítő, jogosító 
és továbbképzési rendszerére épülhetnének rá az OAH különle
ges követelményei. 

Hatalmas feladat olyan mérnökök képzése és továbbképzése, 
akik megfelelnek a nukleáris energetika magas követelményei
nek. A mérnökképzés és továbbképzés rendszerén belül ebben 
kiemelt szerepet kell kapnia a kamarának is.

Szeretném hinni, hogy közös a jövő iránt érzett felelősségünk. 
Hogy osztozhassunk is a felelősségben a kamara köztestületi 
küldetésének szellemében, bizalomra és együttműködésre van 
szükség. Mi készen állunk. 
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